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#ЧИЕСМІТТЯ

а Херсонщині активісти громадської організації «Екологічні новини», ТОВ «ЕКОМЕНДЖМЕНТ ГРУПП», @CrazyKayaks та їх друзі взяли участь у проекті міжнародного руху Break Free From Plastic та вперше в області організовано бренд-аудит
сміття, знайденого в зоні відпочинку на березі річки Конка (рукав Дніпра).

Місце для аудиту екоактивісти вибрали не випадково, бо Нижньодніпровські плавні
неймовірно гарні і є справжнім багатством Херсону, а команда @CrazyKayaks дуже добре
знає проблему їх засмічення, бо займається прокатом байдарок. Херсонці люблять відпочивати на узбережжі річок - купатись, рибалити, сплавлятись на байдарках, насолоджуватись
краєвидами та прогулянками на яхтах. Але мало хто знає зворотній бік цього відпочинку.
Бренд-аудит - це акція, яка починається з прибирання, проте має на меті дещо більше,
ніж навести чистоту. Основна мета бренд-аудиту - визначити компанії, відповідальні за
забруднення навколишнього середовища пластиком.
Прибирання проходило 1 годину на території 100 квадратних метрів, в акції задіяні
були 10 волонтерів. За цей час командою було зібрано 3 мішки по 120 л пластикику ( пластикові пляшки, пакети, упаковки з під їжі та рибальського приладдя, одноразовий посуд),
фаворитами, звісно, стали виробники пива (ТМ "Янтар", ТМ "Чернігівське", потім води (ТМ

"Моршинська"), а вже потім одноразовий посуд. Крім того було зібрано 1 мішок алюмінієвих
бляшанок та 6 мішків скляної тари з-під міцних алкогольних виробів. Це не входило в план
аудиту, але активісти просто не могли залишити сміття на природі.
«Ми навіть не думали, що знайдемо стільки скла, та не були до цього готові» - кажуть
організатори акції, бо транспортування сміття з плавнів то нелегка справа.

Горілка та рибалка, виходить, нерозривна пара. Але забираючи з собою улов, чому
рибалки залишають порожні пляшки та сміття?
Здається питання не має відповіді.
Побачити проблему, привернути до неї увагу, та спробувати змінити це справа кожного
з нас.
Попереду ще кропітка праця із опису сміття, його транспортування в пункти вторсировини, а неліквідної частини до виробників із закликом змінити пакування ще на стадії дизайну.
Також всі дані будуть надіслані до ГО «Озеро» (українських координаторів акції), а далі до

центрального офісу Break Free From Plastic, щоб мати повну картину в світовому масштабі
про основні корпорації, що потребують змін.
Закликаємо, будьте мудрим споживачем, полюбіть природу! Кожна Ваша дія має силу!
А Ваші діти і онуки скажуть Вам: «Дякую, що зробив світ кращим».
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Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
20203195534
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Основним видом діяльності ПрАТ
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
є виробництво труб та трубних заготовок з нержавіючих марок сталі.
До складу підприємства входять два
основних виробничих майданчика: 1)
Трубоволочильний цех (далі - ТВЦ) для
виробництва холоднодеформованих
труб. У ТВЦ здійснюється виробництво
сталевих безшовних холоднодеформованих, холоднотягнутих труб потужністю (обсяг виробництва) 10300 т/рік.
У ТВЦ виробляють труби діаметром
4-114 мм з товщиною стінки 0,2-12
мм; 2) Трубопресовий цех (далі - ТПЦ)
для виробництва гарячедеформованих
труб. У ТПЦ здійснюється виробництво
нержавіючих труб діаметром 56-250
мм з товщиною стінки 3,05-43 мм
методом гарячого пресування. В ТПЦ
виготовляються як товарні гарячедеформовані труби, так і переробні
для подальшої холодної прокатки.
Потужність (обсяг виробництва): труби
нержавіючі гарячепресовані товарні
– 11079 т/рік; труби нержавіючі гарячепресовані переробні – 11500 т/рік.
Кількість робочих днів на рік – 365 днів;
кількість робочих змін за день – 3 зміни;
тривалість робочої зміни – 8 годин.
Виробничі майданчики розташовані
за адресою Дніпропетровська обл., м.
Нікополь, проспект Трубників, будинок
56г/1 (ТВЦ) та Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56г/2 (ТПЦ).
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 30926946,
53201, Дніпропетровська обл., місто
Нікополь, проспект Трубників, будинок
56, тел. (0566) 630-100, е-mail: info@
centravis.com,
(повне найменування юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
- підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України, вул.
Митрополита Василя Липківського,
35, Київ, 03035, Тіщенкова Марина
Олегівна, Директор департаменту
екологічної оцінки та контролю, е-mail:
OVD@meрr.gov.ua; тел.: 206-31-40,
206-31-50, 206-31-13
(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розгля-

датиме результати оцінки впливу
на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Закон України
«Про оцінку впливу на довкілля».
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на
довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронаві-

русом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України, вул.
Митрополита Василя Липківського,
35, Київ, 03035, Тіщенкова Марина
Олегівна, Директор департаменту
екологічної оцінки та контролю, е-mail:
OVD@meрr.gov.ua; тел.: 206-31-40,
206-31-50, 206-31-13.
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України, вул.
Митрополита Василя Липківського,
35, Київ, 03035, Тіщенкова Марина
Олегівна, Директор департаменту
екологічної оцінки та контролю, е-mail:
OVD@meрr.gov.ua; тел.: 206-31-40,
206-31-50, 206-31-13.
(зазначити найменування органу,

поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 110 аркушах.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля
________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані
на розгляд громадськості)
________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
1) Нікопольська міська рада
53200, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Електрометалургів, 3, з
06.10.2020 р., тел. (0566) 68-03-00
(найменування підприємства,
установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами,
контактна особа)
2) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН» 53201, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, проспект Трубників,
56, з 06.10.2020 р., начальник служби
охорони праці та навколишнього середовища Ісмаілов Рустам Хошимжонович, тел. 067-569-91-99

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
20207106104
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається реконструкція мінімаркету з
кафетерієм під багатопаливний автозаправний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий
Ріг, бульвар Вечірній, 31а.
Багатопаливний автозаправний
комплекс призначений для приймання, зберігання та відпуску споживачам
рідкого моторного палива (бензину
та дизельного палива), зрідженого
вуглеводневого газу та сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.
До складу проектованого багатопаливного автозаправного комплексу
входять:
- будівля АЗК з пунктом сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів,
- підземний резервуарний парк для
зберігання моторного палива загальною місткістю 80 м3,
- підземний резервуар для зберігання ЗВГ ємністю 20 м3,
- 8 паливороздавальних колонок
продуктивністю 40 л/хв. кожна,
- очисні споруди виробничо-дощових стоків,
- пости для зарядки електромобілів
із сервісним пілоном (3 шт.),
- сервісна колонка (підкачка шин
– 4 шт.),
- майданчики тимчасового зберігання легкових автомобілів.
На території АЗК також передбачено розміщення майданчика відпочинку

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

відвідувачів, засобів пожежогасіння,
майданчика для сміттєзбірників, тіньових навісів.
Будівля кафетерію переобладнується під операторську.
Доставка пального передбачена
автотранспортом.
Злив рідкого моторного палива з
автоцистерн здійснюється через герметичні зливні швидкороз’ємні муфти
та спеціальні фільтри. При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних
резервуарів витіснений об’єм парів
нафтопродуктів повертається в бензовоз, при цьому виключається вихід
парів нафтопродуктів в навколишнє
середовище.
Зберігання моторного палива
передбачається в 2-х підземних сталевих горизонтальних трьохсекційних
резервуарах ємністю по 40 м3 кожний:
секції об’ємом 12 м3, 15 м3 та 13 м3 для
зберігання бензину різних марок, секції
об’ємом 12 м3 та 23 м3 для зберігання
дизельного палива різних марок та
одна аварійна секція для пролитих
нафтопродуктів. Резервуари обладнані
запірними пристроями, захисними та
дихальними клапанами.
Стаціонарний заправник газу заводського виготовлення та укомплектований підземним резервуаром для
зберігання ЗВГ ємністю 20 м3, насосом
для перекачування ЗВГ, зливною колонкою для подачі ЗВГ з автоцистерни
в резервуар; запірною, регулюючою
і запобіжною арматурою; приладами
контролю та автоматики; технологічними трубопроводами.
Для відпуску палива використовуються шість 5-ти продуктових 10-ти
пістолетних паливороздавальних колонок для рідкого моторного палива та
дві мультипаливні колонки для заправ-

лення зрідженим вуглеводневим газом
та трьома видами рідкого моторного
палива.
Над майданчиком, на якому розміщені паливороздавальні колонки,
передбачений тіньовий навіс.
На АЗК передбачена механізація
й автоматизація основних технологічних процесів, дистанційне керування
паливороздавальними колонками
здійснюється з операторської.
Пропускна здатність АЗК – 500 автомобілів на добу за рідким моторним
паливом та 100 автомобілів на добу
за ЗВГ.
Річний обсяг палива, що планується до реалізації: бензин – 2100
м3, дизельне паливо – 2800 м3, ЗВГ
– 1750 м3.
Режим роботи АЗК – цілодобовий,
365 днів на рік.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ-КОМБІ», код
згідно ЄДРПОУ 19373347, юридична
адреса: 50000, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 62, тел (056)
492-66-55, (056) 462-07-77
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офі-

ційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних
ресурсів Дніпропетровської ОДА,
49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 69, тел. (096) 512-94-24.
(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
1. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією
України, відповідно до ст. 37 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2. Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається
Департаментом екології та природних
ресурсів Дніпропетровської ОДА, відповідно до ст. 11 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря».
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з

оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Продовження на стор. 3.
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Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
20207106104
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
Закінчення. Початок на стор.2.
не заплановані
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ваної діяльності
Департамент екології та природних
ресурсів Дніпропетровської ОДА,
49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 69, тел. (096) 512-94-24.
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент екології та природних
ресурсів Дніпропетровської ОДА,
49000, м. Дніпро, вул. Лабора-

торна, буд. 69, e-mail: ecology@adm.
dp.gov.ua
тел. (096) 512-94-24.
(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 149 аркушах,
без врахування додатків.

_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними.
Ознайомлення зі Звітом з оцінки
впливу на довкілля можливо щоденно,
крім вихідних, з 13.10.2020 р.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ-КОМБІ», 50000,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Глінки, 62, тел (097) 34-56-318,
Бура Марина Олегівна.
- Управління екології виконавчого
комітету Криворізької міської ради
50101, Україна, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна
(Радянська), 1, телефон (0564) 7456- 41, з 9 до 17 години, представник
управління.
(найменування підприємства,
установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами,
контактна особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНЕС», код
ЄДРПОУ 14113558
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті)
інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
73000, м. Херсон, вул. Гімназична,
буд. 36 В, тел: +38 (050) 419-99-40.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція складу під перевалку дизпалива на ТОВ «ХЕРСОНЕС»
по вул. Гімназична, 36В в м. Херсон.
Обсяг дизельного палива, що планується до перевалки, становить 61,2
тис. тон на рік.
Проектні рішення передбачають
максимальне використання існуючих
споруд/обладнання з врахуванням їх
фактичного стану та можливості використання існуючої інфраструктури з
метою оптимізації капітальних затрат.
Технічна альтернатива 1.
В рамках планованої діяльності
передбачається використання двох існуючих вертикальних сталевих резервуарів, ємністю 5 000 м3 кожен (№№
3, 4), станції наливу в автоцистерни та
мережі технологічних трубопроводів
для приймання, зберігання та відвантаження дизельного палива споживачу. Інші існуючі технологічні споруди
колишнього складу (резервуари №№
1, 2, залізнична естакада, насосна
станція з компресорною, насосна зливо-наливна) виводяться з експлуатації
і консервуються.
Резервуари №№ 3, 4 дообладнуються трубопроводом відводу
парів з резервуарів під час прийому
дизпалива та необхідним дихальним
обладнанням.
Приймання дизельного палива
здійснюватиметься з нафтоналивних
суден типу «ріка-море» на існуючому
причалі № 10, відвантаження спожива-

чу – в автотранспорт на реконструйованому наливному острівцю.
Передбачається реконструкція
наливного острівця з дообладнанням двох наливних комплексів (постів верхнього наливу), кожен з яких
включає насосне обладнання, наливне обладнання та вузол обліку, що
відповідає сучасним законодавчим
вимогам.
Для здійснення необхідної операційної діяльності по перевалці дизпалива передбачається будівництво додаткових технологічних трубопроводів:
на ділянці від резервуарного парку до
станції наливу в автоцистерни (діаметром 219 мм та 159 мм), на ділянці
від станції наливу в автоцистерни до
причалу (діаметром 219 мм).
Планованою діяльністю передбачаються рішення з пожежогасіння споруд
складу нафтопродуктів та охолодження
резервуарів водою.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2
розглядався варіант використання 4-х
існуючих резервуарів (№№ 1-4), місткістю 5 000 м3 кожен, для зберігання
дизельного палива. Дана альтернатива
була відхилена у зв’язку з безпосередньою близькістю резервуарів №№ 1,
2 до паркової зони та неможливістю
додержання вимог пп. 5.4, 5.5, 5.10,
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених наказом МОЗ України №
173 від 19.06.96 р.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 1
Реконструкція складу під перевалку дизпалива передбачається за
адресою: м. Херсон, вул. Гімназична,
36В, на земельній ділянці площею
1,9422 га з кадастровий номером
6510136900:25:001:0022 (основний
майданчик). Станція наливу, що підлягає реконструкції, розміщується в
межах земельної ділянки з кадастровий номером 6510136900:25:001:0001.
Експлуатація земельних ділянок буде
здійснюватися згідно договорів оренди. Цільове призначення земельних
ділянок: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Зміна цільового призначення земельних ділянок не передбачається.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не
розглядалася у зв’язку з наявністю необхідного резервуарного обладнання,

розташованого в межах орендованої
ТОВ «ХЕРСОНЕС» земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Метою реконструкції складу, що
на даний час не експлуатується, є перепрофілювання його під перевалку
дизпалива у зв'язку зі змінами попиту
на ринку нафтопродуктів і відповідною
зміною номенклатури нафтопродуктів,
що сприятиме створенню додаткових
робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджет,
розвитку відповідної інфраструктури
при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планованою діяльністю передбачається реконструкція складу під перевалку дизпалива. Реконструйований
склад нафтопродуктів призначений
для приймання дизельного палива з
нафтоналивних суден в резервуарний
парк, зберігання дизельного палива
в резервуарному парку та відпуску
дизпалива споживачу в автоцистерни.
Приймання дизпалива відбуватиметься на існуючому причалі № 10
з нафтоналивних суден типу «рікаморе» вантажопідйомністю 5 100 тон
(місткістю 6 000 м³). Злив дизпалива
з танкерів відбувається за допомогою насосів танкеру, продуктивністю
400 – 450 м³/год. По технологічних
трубопроводах дизпаливо з танкерів
надходить в резервуарний парк. Для
зберігання дизпалива передбачається
використання двох вертикальних сталевих резервуарів місткістю 5 000 м³
кожен (№№3, 4), які дообладнуються
трубопроводом відводу парів з резервуарів під час прийому дизпалива та
необхідним дихальним обладнанням.
Відпуск дизпалива споживачу
відбувається на станції наливу дизпалива в автоцистерни (місткістю до
40 м³). Проектом передбачається реконструкція наливного острівця з дообладнанням двох наливних комплексів
(постів верхнього наливу), кожен з
яких включає насосне обладнання,
наливне обладнання та вузол обліку,
що відповідає сучасним законодавчим
вимогам.
Операторна (з апаратною) нової
станції наливу в автоцистерни передбачається в окремому приміщенні
існуючої операторної.
Можливість внутрішньобазових
перекачок забезпечується насосами
станції наливу.
Мережа технологічних трубопроводів включає: існуючі трубопроводи
DN 250, DN 400 на ділянці від резер-

вуарного парку до станції наливу в
автоцистерни; існуючий трубопровід
DN400 на ділянці від станції наливу в
автоцистерни до причалу; нові технологічні трубопроводи на ділянці від
резервуарного парку до станції наливу
в автоцистерни (DN 219 та DN 159), на
ділянці від станції наливу в автоцистерни до причалу (DN 219).
Обсяг дизельного палива, що планується до перевалки, становить 61,2
тис. тон на рік.
Інженерне забезпечення об’єкту:
водопостачання – від існуючих мереж
міського водопроводу, електропостачання – від існуючих міських електромереж.
Кількість створених робочих місць
на об’єкті - 10.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо забруднення атмосферного повітря дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів та значень допустимих
еквівалентних рівнів шуму.
Санітарні обмеження встановлюються по загальним санітарним
нормам - дотримання санітарних
розривів до забудови міських територій. Обмеження по впливу на водне
середовище - дотримання правил експлуатації систем виробничо-дощової
та господарсько-побутової каналізації.
Обмеження по впливу на техногенне
середовище - дотримання охоронних
зон інженерних комунікацій.
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття
об'єктів рослинного і тваринного світу;
недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов
розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних
рослинних угруповань та негативному
впливу на них господарської діяльності.
Дотримання норм Закону України
«Про охорону культурної спадщини»
та Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення будь-яких будівельних робіт
буде виявлено знахідку археологічного
або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх
подальше ведення і протягом однієї
доби повідомити про це відповідний
орган охорони культурної спадщини,
на території якого проводяться земляні
роботи.
Протипожежні та містобудівні обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування та забудова територій»,
ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування
складів нафти і нафтопродуктів з тиском

насичених парів не вище 93,3 кПа».
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно з додатком 6 «Державних
санітарних правил планування та
забудови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від
19.06.1996 р. № 173, нормативна
санітарно-захисна зона для видаткових
та базисних складів зберігання легкозаймистих та паливних рідин становить
100 м (ІV клас небезпеки).
Можливість організації нормативної санітарно-захисної зони від проектованих джерел викидів підприємства
до найближчої житлової та громадської
забудови відсутня. Фактична відстань
від крайніх джерел викидів підприємства до житлової забудови становить 80
м, до громадської (паркова зона) – 61
м. У зв’язку з цим виконується обґрунтування скорочення нормативного
розміру санітарно-захисної зони для
ТОВ «ХЕРСОНЕС» згідно з п. 5.7 ДСП
№173 від 19.06.96 р.
Дотримання режиму прибережної
захисної смуги водних об’єктів. Станція
наливу дизельного палива в автотранспорт, що підлягає реконструкції, розміщена в прибережній захисній смузі
р. Дніпро, розмір якої складає 100 м.
Планована діяльність ТОВ «ХЕРСОНЕС»
з реконструкції складу під перевалку
дизпалива з урахуванням прийнятих
технологічних рішень не порушуватиме
режиму прибережної захисної смуги
р. Дніпро та відповідатиме вимогам
Водного Кодексу України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки
території передбачаються з урахуванням інженерно-будівельної оцінки
території, забезпечення захисту від
несприятливих природних та антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних
умов при різних видах техногенного
навантаження. Проектні рішення в
період будівництва та експлуатації
повинні забезпечувати раціональне
використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи протидії просіданню,
активізації інших екзогенних процесів,
а також охоронні, відновлювані, захисні
та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернаПродовження на стор. 4.
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор. 3.
тиви 1
Топографо-геодезичні, інженерногеологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
- на клімат і мікроклімат: вплив не
передбачається.
- на атмосферне повітря: потенційними джерелами впливу планованої
діяльності на атмосферне повітря є
процеси приймання дизельного палива з нафтоналивних суден, зберігання в
двох наземних вертикальних сталевих
резервуарах та відвантаження споживачу в автотранспорт за допомогою
постів верхнього наливу. Резервуари
обладнуються трубопроводом відводу
парів з резервуарів під час прийому
дизпалива та необхідним дихальним
обладнанням. Очікувані максимальні
приземні концентрації забруднюючих
речовин на межі санітарно-захисної
зони, житлової та громадської забудови не перевищуватимуть нормативів
гранично допустимих концентрацій.
Під час виконання будівельно-монтажних робіт передбачається незначний
короткочасний вплив на атмосферне
повітря при здійсненні земляних, фарбувальних, зварювальних робіт, роботі
спеціалізованої техніки.
- геологічне середовище: вплив не
передбачається.
- земельні ресурси, ґрунти: тимчасовий допустимий вплив під час проведення земляних робіт, запроектовані
заходи по охороні ґрунтів від забруднення нафтопродуктами.
- водні ресурси: допустимий вплив.
Забір води з поверхневих та підземних
водних джерел не передбачається.
Господарсько-побутові стічні води
відводяться до мереж міської каналізації. Забруднені виробничо-дощові
стоки з обвалування резервуарного
парку після очищення на існуючих
очисних спорудах поверхневого стоку
та забруднені поверхневі стоки з майданчика наливу дизельного палива в
автоцистерни вивозяться спеціалізованими організаціями за договором.
Незабруднені дощові стоки відводяться до існуючої мережі дощової каналі-

зації ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів». При експлуатації об’єкта
планованої діяльності передбачено
суворе дотримання режиму водного
об’єкта.
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив не передбачається.
- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.
Важливим із соціально-економічних
факторів є поповнення місцевого
бюджету, забезпечення зайнятості
місцевого населення.
- навколишнє техногенне середовище: буде вивчатися додатково і
відображено у Звіті з ОВД.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі
1. Слід зазначити, що здійснення
планованої діяльності за технічною
альтернативою 2 буде мати більш негативний вплив на атмосферне повітря за
рахунок експлуатації більшої кількості
резервуарного обладнання.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів,
які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3
Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля")
Планована діяльність належить
до другої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати
вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”
№ 2059VIII від 23 травня 2017 року:
частина 3, п. 4, абзац 2 – поверхневе та
підземне зберігання викопного палива
чи продуктів їх переробки на площі 500
квадратних метрів і більше або об’ємом
(для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі в
ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля". Оцінка впливу на довкілля це процедура, що передбачає:
підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз
уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого
абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період, про що зазначається в
оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб'єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати

повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
1. Дозвіл на виконання будівельних
робіт,
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”),
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого рішення)
2. Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”),
що видається Департаментом
енергетики та екології Херсонської
ОДА.
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого рішення)
3. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством,
за умови що вони не передбачають
встановлення (затвердження) змін у
діяльності, затвердженій (схваленій)
рішенням про провадження планованої
діяльності або подовження строків її
провадження (згідно пункту 9 статті 9
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту енергетики та екології Херсонської обласної державної
адміністрації,
Відділ оцінки впливу на довкілля та
поводження з відходами.
73026, м. Херсон, пров. Козацький,
буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.
gov.ua,
тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП», Код ЄДРПОУ - 43079409
(повне найменування юридичної
особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –
підприємця, ідентифікаційний код або у
разі відсутності ідентифікаційного коду
зазначаються паспортні дані (серія,
номер паспорта, ким і коли виданий
фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити
планову діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
21100, Вінницька обл, м. Вінниця,
вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел.

(0432) 504025.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передбачається:
- розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
TOP TOWER 3000 для виробництва
асфальтобетонних сумішей, які використовуються при будівництві та ремонті автодоріг на земельних ділянках

Раденської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл., за межами
населеного пункту;
- зміна цільового призначення земель сільськогосподарського
призначення. Нове призначення:
землі під розміщення та експлуатацію
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості;
- зберігання бітуму у 6 резервуарах
(5 по 50 м3, 1 - 70 м3) та зберігання
бітумної емульсії у резервуарі (50 м3);
- зберігання скрапленого газу у
резервуарі (50 м3);
- поверхневе зберігання дизельного палива в резервуарі (30 м3), для
живлення пальника мобільної асфальтобетонної установки.

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в розміщенні та експлуатації ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
TOP TOWER 3000.
Ґрунтозмішувальна установка безперервної дії ДС-50Б призначена для
приготування цементно-ґрунтових і
бітумно-ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві.
До складу установки входять: установка
ґрунтозмішувальна, конвеєр наклонний, цистерна з насосними установками, установка насосу води, установка
насосу бітума, агрегат живлення,
живильник, агрегат порошкоподібних
матеріалів, дозатор бітума (бітумної
емульсії), блок змішування, блок управ-

ління (кабіна оператора). Спосіб приготування ґрунтових сумішей – холодний
з попереднім дозуванням компонентів.
Мобільна асфальтобетонна установка змішувального типу MARINI TOP
TOWER 3000, призначена для виробництва асфальтобетону. До складу асфальтобетонної установки входять: живильник (завантажувально-дозувальні
бункери), транспортер подачі інертних
матеріалів, змішувач, сушильний барабан з пальником, що працюватиме
на дизельному паливі (як резервний
вид палива може використовуватись
скраплений газ (пропан-бутан)), резервуари з бітумом та дизпаливом,
ємність зберігання мінерального порошку, целюлозної добавки та пилу,
Продовження на стор. 5.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Продовження. Початок на стор. 4.
перекачувальні насоси палива, бітуму,
котел термомасляний для нагріву бітуму, бункери готової продукції, склади
інертних матеріалів.
На території планованої діяльності
також передбачено використання фронтального навантажувача, заправного
пункту та резервуару з дизпаливом для
живлення пальника, металообробних
верстатів, зварювального обладнання
та пропан-бутанового різака.
До складу заправного пункту заплановані: два наземні резервуари
для зберігання дизельного палива;
дві паливно-роздавальні колонки; два
паливно-роздавальних пістолета, по
одному на кожній колонці.
Річний обсяг дизельного палива для
роздачі на транспорт та забезпечення
роботи мобільної асфальтобетонної
установки (для живлення пальника) –
3311 тис. м3.
Планованою діяльністю також
передбачається використання п’яти
резервуарів з бітумом, з них чотири
об’ємом 50 м3 кожен та один об’ємом
70 м3 та резервуару з бітумною емульсією, об’ємом 50 м3. Річний обсяг
бітуму – 18000 т, річний обсяг бітумної
емульсії – 8400 т.
Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в
розміщенні та експлуатації ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та
мобільної асфальтобетонної установки
MARINI TOP TOWER 3000, для виробництва асфальтобетонних сумішей, які
використовуються при будівництві та
ремонті автодоріг.
Технічні характеристики ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б аналогічні
попередній альтернативі.
Встановлюється асфальтобетонна
установка типу MARINI TOP TOWER
3000, сушильний барабан якої працюватиме з використанням іншого виду
палива, а саме – скрапленого газу
(пропан-бутану). Обсяг палива для живлення пальника сушильного барабану,
складатиме 2160 тис.м3. Планованою
діяльністю також передбачається
використання одного резервуару з
пропан-бутаном, об’ємом 50 м3 .
Також в технічній альтернативі буде
оцінено вплив планованої діяльності
від фронтального навантажувача,
заправного пункту, металообробних
верстатів, зварювального обладнання,
пропан-бутанового різака та резервуарів з бітумом, аналогічних до технічної
альтернативи 1.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи
Місце провадження планованої діяльності. Територіальна альтернатива 1
Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП» планується розміщення
ґрунтозмішувальної установки ДС50Б та мобільної асфальтобетонної
установки MARINI TOP TOWER 3000,
на земельних ділянках Раденської
сільської ради Олешківського р-ну
Херсонської області. Кадастрові номери ділянок - 6525083500:03:001:1022,
6525083500:03:001:1024.
Загальна площа земельних ділянок
– 4,000 га.
Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Нове призначення: землі під
розміщення та експлуатацію основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Місце провадження планованої діяльності. Територіальна альтернатива 2
Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП» планується розміщення ґрунтозмішувальної установки
ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER
3000, на земельних ділянках Антонівської селищної ради, міста Херсон Хе
рсонської області. Кадастрові номери

ділянок - 6510165300:03:001:0430,
6510165300:03:001:0408,
6510165300:03:001:0407. Загальна
площа земельних ділянок – 6,000 га.
Цільове призначення земельних
ділянок, що знаходяться на території
Антонівської селищної ради – ведення
особистого селянського господарства.
У зв’язку з цим передбачено зміну
цільового призначення земельних ділянок орієнтовною площею 6,000 га для
розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства.
У зв’язку з протестом громади,
щодо розміщення установки на даних
земельних ділянках, було вирішено
відмовитися від даної альтернативи
та віддати перевагу територіальній
альтернативі 1.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП» планується купівля земельних ділянок Раденської сільської
ради Олешківського р-ну Херсонської
області, за межами населеного пункту
після зміни їх цільового призначення.
Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, забезпечує
дотримання санітарних, пожежних,
екологічних вимог та знаходиться за
межами: санітарних зон промислових
підприємств, очисних споруд та залізничних колій. До історико-культурних
зон, також не відноситься.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжини, площа, обсяг виробництва
тощо)
Планована діяльність передбачає
розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER
3000 для виробництва асфальтобетонних сумішей, які використовуються при
будівництві та ремонті автодоріг на земельних ділянках Раденської сільської
ради Олешківського р-ну Херсонської
обл., за межами населеного пункту.
Ґрунтозмішувальна установка ДС50Б, виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ».
Потужність ґрунтозмішувальної установки - 200-240 т/год, 240 тис. т/рік
ґрунтових сумішей.
Технологічний процес полягає в
наступному: дозування в змішувач
основної складової продукту – ґрунту, а
також інших сухих в'яжучих компонентів
з витратного бункера; подача ґрунту,
цементу та рідини (вода або рідкі в'яжучі
матеріали) з буферної цистерни в змішувач безперервної дії, де відбувається
перемішування вихідних матеріалів.
Заключний етап виробництва ґрунтових
сумішей – це вивантаження готового
продукту зі змішувача в автотранспорт
споживача.
Мобільна асфальтобетонна установка MARINI TOP TOWER 3000, продуктивністю 240 т/год, 300 тис. т/рік
корпорації FAYAT Group призначена
для виготовлення асфальтобетонних
сумішей різних типів, що використовуються в дорожньому та інших видах
будівництва, які по якості, складу та
сировині відповідають вимогам ДСТУ
Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та
аеродромний».
В якості сировини для виробництва
асфальтобетонних сумішей використовуються щебінь різних фракцій, відсів,
бітум, мінеральний порошок, целюлозна та полімерна добавки.
Сировина для виробництва доставляється на промисловий майданчик
вантажним автотранспортом по існуючим асфальтним дорогам. Тимчасове
зберігання сипучої сировини передбачено на складі сипучих матеріалів
та в бункерах мінеральної сировини.
Зберігання бітуму здійснюється в резервуарах, обладнаних термомасляним котлом, що працює на дизельному
паливі, для підігріву бітуму перед завантаженням його до змішувача. Просу-

шування та нагрів кам’яних матеріалів
відбувається в сушильному барабані. В
сушильному барабані з сучасним високоефективним пальником, що працює
на дизельному паливі/скрапленому
газі (пропан-бутан) в залежності від
обраної технічної альтернативи. Пилогазоочисне обладнання представлене
пиловловлюючим блоком – рукавними
фільтрами сухого типу в кількості 400
шт, загальною площею фільтруючої поверхні 750 м2. Кам’яні матеріали проходять сортування по фракціях в грохоті та
подаються до змішувача, де проходить
їх змішування з бітумом, мінеральним
порошком та модифікатором. Для
виготовлення модифікованої асфальтобетонної суміші використовується
універсальна автоматична установка
целюлозних домішок (модифікаторів).
Готова асфальтобетонна суміш відвантажується споживачу в автотранспорт.
Дистанційне управління мобільною
установкою забезпечує автоматичне
дозування мінеральної сировини,
мінерального порошку та бітуму, їх
змішування та видачу.
До складу заправного пункту заплановані: два наземні резервуари для
зберігання дизельного палива об’ємом
по 6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні
колонки продуктивністю 40 л/хв кожна;
два паливно-роздавальних пістолета,
по одному на кожній колонці.
Для зберігання дизельного палива
передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 30 м3, який
забезпечуватиме роботу мобільної
асфальтобетонної установки (живлення
пальника). Річний обсяг дизельного
палива для роздачі на транспорт та забезпечення роботи мобільної асфальтобетонної установки (для живлення
пальника) – 3311 тис. м3.
У разі використання скрапленого
газу (пропан-бутан) замість дизельного
палива для живлення пальника сушильного барабану, що зберігатиметься у
резервуарі об’ємом 50 м3 його річний
обсяг складатиме 2160 тис.м3.
Планованою діяльністю також
передбачається використання п’яти
резервуарів з бітумом, з них чотири
об’ємом 50 м3 кожен та один об’ємом
70 м3 та резервуару з бітумною емульсією, об’ємом 50 м3. Річний обсяг
бітуму – 18000 т, річний обсяг бітумної
емульсії – 8400 т.
Підприємством планується облаштування артезіанської свердловини для
використання підземних вод у виробничих потребах у обсязі до 300 м3/добу,
81 тис. м3/рік.
Підприємство працюватиме 270
днів/рік.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні містобудівні та інші
обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючих державних
екологічних нормативних документів,
будівельних, санітарних і протипожежних норм: Законодавства України,
включаючи Земельний та Водний
кодекси України, Кодекс України «Про
надра», Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», норми НАПБ
А.01.001-2014.
Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і
біологічних речовин в атмосферному
повітрі населених місць, нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від
27.06.2006 р. № 309 та допустимих
рівнів шуму відповідно до «Державних
санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом
МОЗ України від 22.02.2019 р. за № 463,

дотримуватись нормативного розміру
санітарно-захисної зони, яка згідно
додатку 4 "Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
19.06.1996 р. № 173, складає 1000 м.
Дотримуватись меж ЗСО артезіанської
свердловини згідно до Постанови КМУ
№2024 від 18.12.1998 р. «Про правовий
режим зон санітарної охорони водних
об’єктів».
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття
об'єктів рослинного і тваринного світу;
недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов
розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних
рослинних угруповань та негативному
впливу на них господарської діяльності.
Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості
людей можливим негативним впливом
на навколишнє середовище, впливу на
зони відпочинку, використання земель.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність передбачається в межах наданих земельних
ділянок Раденської сільської ради
Олешківського р-ну Херсонської області, за межами населеного пункту після
зміни їх цільового призначення. Розмір
нормативної санітарно-захисної зони
до житлової забудови дотримується.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, дивитись п.3.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися
з урахуванням вимог техніки безпеки і
виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження
їх наслідків та захист людей і довкілля
від їх впливу.
Технологічне обладнання завдяки модульній конструкції оснащене
необхідними кабельними і трубними
з’єднаннями, вигідно відзначається
швидким компонуванням на пересувних стальних основах і не потребує проведення будівництва на майданчику.
На території земельної ділянки будуть розміщуватись будівлі та споруди
із збірно-розбірних елементів та мобільного обладнання, яке буде змонтовано без зняття родючого шару ґрунту
та без вирубки зелених насаджень.
З врахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для встановлення обладнання передбачені наступні
етапи еколого-інженерної підготовки
території:
- вивезення уламків від існуючих
споруд під запроектований майданчик
на полігон відходів;
- монтаж бетонних плит для влаштування фундаменту під технологічне
обладнання;
- влаштування технологічного обладнання;
- під’єднання дільниці до існуючих
інженерних мереж;
- удосконалення дорожнього покриття після проведення монтажних
робіт;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення дільниці;
- вивезення утворених відходів з
території об’єкта.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші ви-

шукування у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства. Проектні
рішення в період об’єкта експлуатації
повинні забезпечувати раціональне
використання ґрунту, повинні бути
передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, а також охоронні,
відновлювані, захисні та компенсаційні
заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, дивитись п.3.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не
передбачається.
Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище
є: місця розвантаження, зберігання,
завантаження, пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні
стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні
установки, місця відвантаження готової
продукції, заправний пункт та резервуари з дизпаливом, металообробний
верстат, зварювальне обладнання та
пропан-бутановий різак.
З урахуванням реалізації природоохоронних заходів та потужності
пилогазоочисного обладнання, вплив
підприємства характеризується як
допустимий.
Водне середовище: допустимий
вплив. Забезпечення водою на питні
та санітарно-гігієнічні потреби здійснюється за рахунок привозної води,
для виробничих потреб планується
облаштування артезіанської свердловини, допускається водопостачання
від іншого суб’єкта господарювання.
Не передбачається скиду стічних вод
у водойми та потрапляння їх у ґрунтові
води.
Геологічне середовище: вплив не
передбачається.
Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив в
процесі монтажу устаткування, при
цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не
відбуватиметься. Заплановані заходи
по охороні ґрунтів від забруднення
нафтопродуктами.
Рослинний і тваринний світ та
об’єкти природно-заповідного фонду:
вплив не передбачається.
Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення,
створення на дорогах належних умов
безпеки руху, підвищення зайнятості
місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет
тощо.
Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої
діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та
об’єкти природно-заповідного фонду.
Вплив на довкілля, здоров’я та
умови проживання населення - в межах
доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи
керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого
природоохоронного та санітарного
законодавства.
Розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і встановленої
СЗЗ не перевищуватиме допустимих
значень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічний технічній альтернативі
1. Слід зазначити, що вплив на атмосферне повітря за рахунок використання
іншого виду палива буде меншим.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічний технічній альтернативі
1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, дивитись п.3.
Продовження на стор. 6.
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор.4.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з розміщення
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б
та мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER 3000 на земельних ділянках Раденської сільської
ради Олешківського р-ну Херсонської
обл., за межами населеного пункту,
загальною площею 4,0000 га, а також
зміна їх цільового призначення, що
відноситься до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п.
2 - зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення
(якщо нове призначення відноситься
хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій
цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель; п.
4 - зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу
сланцевих товщ, газу, розчиненого у
нафті, газу центрально-басейнового
типу, газу (метану) вугільних родовищ,
конденсату, нафти, бітуму нафтового,
скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи
продуктів їх переробки на площі 500
квадратних метрів і більше або об’ємом
(для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та п.11 - споруди
для виробництва штучних мінеральних
волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону ч. 3 статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»; 2059VIII від 23 травня 2017 року).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі

наявність значного негативного транс
кордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля
відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі в
ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно
до Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля". Оцінка впливу на довкілля
- це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення планованої
діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку
надає суб'єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації; надання уповноваженим
органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування
висновку з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на до-

вкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період, про що зазначається в
оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля.

13. Громадське обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повідомлення на
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде:

1. Дозвіл на спеціальне водокористування,
(вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
що видається:
Державним агентством водних
ресурсів України;
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)
2. Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
що видається:
Департаментом енергетики та
екології Херсонської ОДА.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)
3. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством,
за умови що вони не передбачають
встановлення (затвердження) змін у
діяльності, затвердженій (схваленій)
рішенням про провадження планованої
діяльності або подовження строків її
провадження (згідно пункту 9 статті 9
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Департаменту енергетики та екології Херсонської обласної державної
адміністрації, Відділ оцінки впливу на
довкілля та поводження з відходами.
73026, м. Херсон, пров. Козацький,
буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.
gov.ua,
тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)

ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ МІЖ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ТА ЗАХИСТОМ
ДОВКІЛЛЯ: КОМАНДА МІНІСТЕРСТВА ОБГОВОРИЛА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
З ЧЛЕНАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ В УКРАЇНІ

М

індовкілля сьогодні зосереджене на впровадженні
зваженої політики, яка б
забезпечувала захист та
розвиток природних екосистем на рівні
із природокористуванням і залученням
інвестицій. На цьому наголосив Міністр
захисту довкілля та природних ресурсів
України Роман Абрамовський під час
онлайн-конференції із представниками American Chamber of Commerce in
Ukraine.
«Наша робота спрямована на те,
щоб захист та розвиток природних
екосистем домінував над природокористуванням. Нашим нащадкам, ми
маємо залишити природу хоча б у тому
вигляді, в якому отримали її у спадок.
Ми розуміємо, що не зможемо зупинити прогрес, але маємо зробити все,
щоб розвиток був сталим. Бізнес має
орієнтуватися на кращі практики щодо
охорони навколишнього природного
середовища, впроваджувати технології, що є дружніми для довкілля. Природа віддячить», - наголосив Міністр.
Міндовкіллям вживаються заходи
щодо створення належних умов роботи
для суб’єктів господарювання у сфері
природокористування. Так, наразі Міндовкілля спільно з експертами проєкту
ЄС працює над розробкою нового Кодексу про надра. За словами першого
заступника Міністра захисту довкілля

та природних ресурсів України Богдана
Боруховського, документ спрямований
на раціональне врегулювання відносин
та, у тому числі, встановлення прозорих
процедур для заходження інвесторів у
цю сферу. На опрацюванні у Міністерстві і низка інших нормативно-правових
актів: щодо спрощення надання погоджень і дозволів, правила розробки
нафтогазових родовищ тощо.
Також триває робота над переведенням адміністративних послуг в електронний формат та створенням комфортних
умов роботи бізнесу. Як відзначив
заступник Міністра з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації Руслан Стрілець, наразі
спільно з розробником доопрацьовується Електронний кабінет надрокористувача. Зокрема, здійснюється актуалізація
технічного завдання на розробку сервісу
– відповідно до оновленого діючого законодавств. Це дозволить забезпечити
коректну роботу е-кабінету при запуску
у пілотному режимі.
У рамках зустрічі також піднято
і питання долучення представників
Американської торговельної палати в
Україні до опрацювання законопроекту про хімічну безпеку. Документ був
розроблений Міндовкіллям спільно із
проектом ОБСЄ та є вкрай важливим
для закріплення юридичного статусу
«хімічних речовин» і врегулювання

поводження з ними. Сьогодні законопроект узгоджується з профільними
міністерствами після чого буде винесений на громадське обговорення.
Також обговорено реформу системи управління відходами в Україні.
Після прийняття рамкового закону,
важливим є розробка секторальних

нормативно-правових актів. Тому
участь стейкхолдерів у цих процесах є
вкрай актуальною.
Компанії-члени Американської
торговельної палати в Україні висловили готовність продемонструвати
вже наявні у них пілотні проекти у сфері
управління відходами та поділитися

досвідом, перейнятим з європейських
країн. Адже головна мета обох сторін і
органів влади, і учасників ринку – щоб
реформи в Україні були дієвими та
результативними.
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
https://menr.gov.ua
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П

ерехід на електронну форму
звітування може зекономити
водокористувачам понад 26
млн грн щороку.
З 28 вересня 2020 року скористатися новою послугою онлайн-звітування можна через електронний кабінет
водокористувача на сайті e-services.
davr.gov.ua. Із запуском модуля подання онлайн-звіту про використання
води, водокористувачі отримали повний перелік електронних послуг зі
спецводокористування, включаючи отримання, внесення змін та анулювання
дозволу на спецводокористування, які
доступні на сайті Держводагентства від
березня 2019 року.
«Переведення послуг в електронний формат є одним із пріоритетів Уряду, адже це забезпечує
прозорість і підзвітність надання
послуг, мінімізує випадки корупції,
економить час та кошти громадян,
а в умовах карантинних обмежень
– дозволяє убезпечити населення
від захворювання», - зазначив
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман
Абрамовський.
Наразі в Україні – понад 15 тисяч
водокористувачів, які на початку наступного року мають подати звіти про використання води. Подання звіту в електронній формі дозволить їм зекономити
час і кошти на логістиці. Адже витрати
одного великого та середнього водокористувача на підготовку документів
у паперовій формі та необхідності
відвідування організацій, що належать
до сфери управління Держводагентства, становлять у середньому 2 тис грн.
Тривалість – до 12 годин [1].
Перехід на електронну форму
звітування дозволить зменшити
фінансові витрати 15 тисяч водокористувачів із майже 30 млн грн
до 3,5 млн грн, а часові витрати – з
12 до 8 годин [2].
Зазначимо, що для підготовки
звіту в електронній формі прогнозні
витрати для одного водокористувача
(великого, середнього) в середньому

становитимуть 227 грн, а витрати часу
можуть скоротитися на чотири години
завдяки відсутності поїздок та очікувань у чергах. Окрім цього, запровадження е-звітності дозволить:
Мінімізувати кількість помилок у
звітах. В онлайн-формі передбачено
автоматичну перевірку формату та
логічний контроль сум.
Зробити процес подання звіту
більш прозорим. Онлайн-форма звіту
унеможливлює варіант, що якісь документи можуть загубитися. Крім того,
заявник бачитиме всі етапи проходження свого звіту та його статус.
Крім того, запровадження онлайнзвітності стане першим кроком до
публікації інформації щодо водокористування у форматі відкритих даних.
Що, у свою чергу, допоможе зробити
водогосподарську діяльність в Україні
більш підзвітною, адже створить умови для більш якісного моніторингу
користування водними ресурсами в
Україні – з боку як державних органів,
так і громадськості.

Цифри і факти [3]:
15 678 суб’єктів господарювання
щороку мають подавати звіти щодо
водокористування, 95% серед них – це
великі та середні водокористувачі
Майже 30 млн грн на рік –
щорічні сумарні витрати водокористувачів на підготовку та подання звітів із
водокористування
Понад 26,5 млн грн на рік – потенційна сумарна економія водокористувачів щороку за умови переходу на
електронну форму звітності
227 грн проти 2 000 грн – орієнтовні витрати для одного великого/
середнього водокористувача на підготовку документів у електронному
форматі порівняно з паперовим звітом
8 годин проти 12 годин – витрати для одного великого/середнього водокористувача на підготовку
документів у електронному форматі
порівняно з паперовим звітом
10% водокористувачів не звітують про використання водних ресурсів

через високу вартість і складність
послуги.
Послуга онлайн-звітування розроблена Міністерством захисту довкілля
та природних ресурсів України спільно
з Міністерством цифрової трансформації та Державним агентством водних
ресурсів, за підтримки USAID/UK aid
проєкту «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах/
TAPAS». Проєкт реалізовано спільно з
Фондом Східна Європа.
___________________
[1]
Розрахунки щодо часових та
фінансових витрат надані Держводагентством
[2]
Із розрахунку кількості великих
(2 397) і середніх (12 497) водокористувачів, помноженої на 2 000 грн.
(2397+12497) * 2000 = 29 788 000 грн
[3]
Дані надані Держводагентством

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua

40 ТИСЯЧ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВІРОК В ОДНОМУ ЗАСТОСУНКУ:
ВІДКРИВАЄМО ДАНІ ПРО ЗАБРУДНЮВАЧІВ
В
же понад місяць система
SaveEcoBot надає користувачам
інформацію про проведені перевірки та вжиті заходи до порушників
природоохоронного законодавства. За
цей час у чат-боті акумульовано дані
про 40 тис. заходів контролю.
Відповідний функціонал у системі
Saveecobot був розроблений командою Save Dnipro за співпраці з Міндовкілля та Державною екологічною
інспекцією України.
«Такі проєкти є дуже важливими та
потрібними для України, адже забезпечують громадськість адаптованою інформацією з відкритих джерел, а отже
дають розуміння, як працює конкретний забруднювач, рівень впливу його
на довкілля, якою є реакція держави
на кожне правопорушення. Міністерство звичайно підтримує такі ініціативи,
наша позиція – кожен має право знати
реальну ситуацію та брати участь у
формуванні і реалізації державної екологічної політики», - відзначив Міністр
захисту довкілля та природних ресурсів
України Роман Абрамовський.
SaveEcoBot агрегує перевірки за
статусом:
- заплановані;
- ті, що відбулися;
- не проведені;
- недопуск.
Згенерована інформація включає
дані про тип, контролюючий орган,

предмет перевірки, дату, результати у
PDF-форматі, виявлені порушення та
призначені санкції.
Також доступна підписка на автоматичні сповіщення про зміни на
обраному підприємстві та статистика
проведених заходів.
Нагадаємо, чат-бот SaveEcoBot
був створений командою Save Dnipro
та наразі доступний у:
Viber chats.viber.com/saveecobot
Telegram t.me/SaveEcoBot
Facebook m.me/SaveEcoBot
Це єдиний в Україні бот, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля.
Зокрема, окрім перевірок в системі
SaveEcoBot реалізований моніторинг:
- якості повітря (з можливістю
підписатися на сповіщення по окремій
станції);
- реєстру ОВД (з підпискою на
область або підприємство);
- дозвільних документів на забруднення;
- екологічних податків.
Підписатись можна на будь-яку область України, конкретне підприємство
або оновлення записів у відповідному
реєстрі. Бот швидко повідомить про
будь-які зміни у обраній категорії інформації.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua

УРЯД СХВАЛИВ НА СВОЄМУ ЗАСІДАННІ 21 НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ
У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В

перше, за історію України,
Кабінетом Міністрів одночасно підтримано таку кількість
ініціатив, спрямованих на
захист довкілля.
Одним з важливих ухвалених
документів є проєкт Закону України
«Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення».
Він імплементує більшість положень
директиви 2010/75/ЄС, яка має на
меті запровадити оптимізований,
прозорий і прогресивний підхід до
контролю та скорочення промислового забруднення. Впровадження
правил директиви є одним із зобов'язань України згідно з Угодою про
асоціацію з ЄС.
«Законопроєкт передбачає впровадження інтегрованого дозволу для

великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля.
Це, зокрема, підприємства у сфері
енергетики, виробництва та обробки металів, переробки, мінеральної
сировини, хімічної промисловості
тощо», - зазначив Міністр захисту
довкілля та природних ресурсів Роман
Абрамовський.
При видачі інтегрованого дозволу
буде враховано вплив підприємства
на довкілля в цілому. Гранично допустимі викиди будуть визначатися на
основі висновків найкращих доступних технологій та методів управління
(ВАТС).
На шляху до досягнення кліматичної нейтральності, Урядом схвалено
ще низку нормативно-правових актів
у сфері кліматичної політики. Зокрема

прийняті зміни в Положення для відновлення і розширення роботи Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату
та збереження озонового шару. На
виконання зобов'язань України відповідно до Паризької Угоди та Угоди
про асоціацію з ЄС.
Окрім того, Кабінет Міністрів
України погодив три нормативно-правових акти щодо запуску
системи моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів. Вони сприятимуть посиленню
контролю за звітністю підприємств
у сфері викидів парникових газів.
Запроваджена система є першим
кроком до запуску системи торгівлі
викидами парникових газів.
«Із налагодженням процесу
держава отримає чітке розуміння

реального об’єму викидів, а отже
зможе ефективно планувати відповідну політику, виконувати взяті на
себе зобов’язання та стимулювати
підприємства впроваджувати нові
технології», - наголосив Роман
Абрамовський.
«Екологічний» Кабмін схвалив два нормативно-правових
акти, які стосуються використання
надр. Зокрема: «Про затвердження
Порядку проведення аукціонів із
продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України». Прийнятою постановою
удосконалено законодавство для
покращення інвестиційного клімату у сфері надрокористування,

запроваджено інноваційні методи
для державного управління у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, запроваджено прозорий механізм продажу
на аукціонах спеціальних дозволів
на користування надрами.
Окремим документом також було
змінено механізм визначення початкової ціни продажу на аукціоні
спеціального дозволу на право користування надрами.
У рамках потужного екологічного
блоку Уряд підтримав ще ряд нормативно-правових актів, які спрямовані
на захист довкілля.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua
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5 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

ДОТРИМАННЯ ЗОКОНОДАВСТВА ЩОДО
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
На підприємствах має перевірятись не тільки наявність
висновку ОВД, а й його дотримання, наголосив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України Роман Шахматенко.
Так, у ході проведення державного екологічного контролю
та нагляду працівниками ДЕІ має
перевірятись не тільки наявність
висновку оцінки впливу на довкілля (ОВД), а й його дотримання - від основних характеристик
господарської діяльності до екологічних умов провадження. А
також тих показників, що були задекларовані суб’єктом у звіті ОВД.
За словами Романа Шахматенко, ОВД потребує від державних
екологічних інспекторів нових знань,
вмінь, прийомів та дій. У зв’язку з
чим, Міндовкілля розпочало проводити вебінари для співробітників

Державної екологічної інспекції та її
територіальних підрозділів.
На них обговорюють такі питання:
- дії інспекторів при перевірці
висновку з ОВД на підприємствах;
- моделювання процесів і
ситуацій під час перевірки;
- умови висновків з ОВД, виконання яких відіграє ключову роль для
екологічної безпеки;
- збір даних про стан довкілля у
зоні впливу господарської діяльності;
- порядок контролю за виконанням умов додаткової ОВД;
- після проектний моніторинг і
спеціальні умови, контроль за якими
не передбачено у чинному уніфікованому акті перевірок державного
екоконтролю.
За результатами вищезазначених вебінарів та фідбеку від інспекторів будуть розроблені обов’язкові
для використання інспекторами
інструкції щодо порядку перевірки

дотримання законодавства стосовно
оцінки впливу на довкілля.
Нагадаємо, що згідно законодавства, діяльність та проекти, які
несуть глибокі екологічні наслідки,
повинні пройти процедуру ОВД.
Здійснюватися вони мають з урахуванням екологічних умов від Міндовкілля або на регіональному рівні
від місцевих держадміністрацій та
громадськості.
Саме висновки з ОВД дозволяють покласти на підприємства та організації прямі екологічні
обов’язки. І на виконанні цих умов
та обов’язків і варто зосереджувати
увагу при перевірках державного
екологічного контролю (нагляду),
які здійснюються державними
екоінспекторами.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!
17 вересня 2020 року набула чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 14 вересня
2020 року № 824 «Про внесення
змін у додатки 2 і 3 до Порядку
передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу
на довкілля», ознайомитися з якою
можна за посиланням: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/8242020-%D0%BF#Text
Так, відповідно до пункту 2-1
статті 17 "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля" Кабінетом Міністрів України внесені
зміни у додатки 2 і 3 до Порядку
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня

2017 р. № 1026.

новим абзацом такого змісту:

В наступній редакції:
1. Пункт 12 додатка 2 до Порядку доповнити абзацом такого
змісту:
"Тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля.".

"Тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОVID-19),
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на
дати, що припадають на цей період."

2. Пункт 5 додатка 3 до Порядку
після абзацу третього доповнити

Наголошуємо, що Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля
обов’язково оформлювати відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 вересня
2020 року №824.

УКРАЇНА МАЄ ПРИЄДНАТИСЯ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЛІСУ:
УРЯД СХВАЛИВ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ
Кабінет Міністрів України 23 вересня схвалив проєкт Закону України «Про
приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу».
Відповідне рішення Уряду стало можливим завдяки ініціативі Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Зокрема, після прийняття цього документа Україна стане частиною Конвенції
про Європейський інститут лісу.
«Приєднання до Конвенції про Європейський інститут лісу буде корисним
для України та дозволить впливати на політику роботи інституції. Це сприятиме
активізації науково-дослідного потенціалу та ефективному об'єднанню наявних ресурсів багатьох європейських країн у сфері лісових наукових досліджень
та передових методів і технологій лісоуправління», - зауважив Міністр захисту
довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Довідково:
Європейський інститут лісу – міжнародна організація, створена європейськими державами у формі асоціації для сприяння вивченню лісового
господарства, лісів та збереження лісу на європейському рівні. Відповідно до
Конвенції членство у організації набувається на рівні держави. На даний час
26 країн Європи є членами Конвенції.
Діяльність Європейського інституту лісу направлена на формування загальноєвропейської лісової політики і консолідацію сучасних наукових знань
про ліси у Європі.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
https://menr.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ
ТРАНСКОРДОННОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ
Уряд на своєму засіданні 23 вересня затвердив Порядок прийняття рішення
про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля.
Раніше не було детального Порядку, що спричиняло деякі неоднозначні
тлумачення під час здійснення такої процедури.
Відтепер документ містить такий механізм:
- передбачає залучення до прийняття рішення про здійснення транскордонної
ОВД - Міндовкілля, уповноваженого територіального органу, Міжвідомчої
координаційної ради;
- оцінка транскордонного впливу на довкілля здійснюється за рішенням
Міндовкілля на підставі інформації щодо запланованої діяльності або звернення
іноземної держави з урахуванням міжнародних вимог;
- під час розгляду та визначення можливого значного негативного транскордонного впливу на довкілля беруться до уваги масштаби планованої діяльності,
місце її провадження та можливі наслідки.
Проєкт постави розроблено з метою забезпечення належної реалізації статті
14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо оцінки транскордонного
впливу на довкілля.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України https://menr.
gov.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», повідомляємо, що з липня 2020 року наша компанія видає
2 друкованих засоби масової інформації – газети, загальнодержавного значення, екологічного напрямку:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
n Тираж - 1000 екземплярів;
n Періодичність виходу - 2 рази на місяць;

n Формат - 8 листів, А3;
n Розповсюдження - безкоштовне.

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення
про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження
газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності.

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont –
восьма частина полоси – 500 грн

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
Ви можете обрати один із можливих
модулів в газеті форматом А3,
1/1 А3 – ціла полоса – 4000 грн
1/2 А3 – половина полоси – 2000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 1000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 500 грн
1/16 А3 – шістнадцята частина – 250 грн

Реєстраційне свідоцтво КВ №24438-14378Р від 04.06.2020

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата.
Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах. Із зауваженнями і пропозиціями звертатись до директора – Коваленко Вікторія, (096) 01-33-999.

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А;
тел/факс: (0552) 455-255;
моб. (050) 026-04-01;
e-mail: digest@emgroup.net.ua
www.emgroup.net.ua

Шановний партнер!
Реквізити нашої компанії:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна,
діє згідно Статуту
Юридична адреса: 73000, Херсонська обл.,
м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А
Фактична адреса: 73000, Україна,
м. Херсон, вул. О. Гончара , 9, офіс 302-303
Поштова скринька: 73003, м. Херсон, а.с. № 155
e-mail: ks.office@emgroup.net.ua
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